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รุน่ 571 หมู่เรยีน 
 

คณะ  วทิยาการจดัการ ระดบั ปรญิญาตร ี(4 ปี) ภาคปกต ิ
หลกัสูตร นิเทศศาสตรบณัฑติ อาจารยท์ีป่รกึษา 6053 ดร. มารษิา สุจติวนิช 
สาขาวชิา นิเทศศาสตร(์ประชาสมัพนัธ)์  

ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวกลุธดิา พาณิชยส์วย 574551101 1 
  นายกติตนัินท ์ศรเีพ็ชร ์574551102 2 
  นางสาวชลธชิา สอดสขุ 574551103 3 
  นางสาวฐานิกา แกว้เกต ุ574551104 4 
  นางสาวชลธชิา ศรอีอ่นคง 574551105 5 
  นางสาวณัฏฐช์ภุา เกษมณี 574551106 6 
  นางสาวณัฐธดิา พศิาลธรรมกลุ 574551107 7 
  นางสาวดวงกมล ชากะจะ 574551108 8 
  นายตะวนั เต็มใจ 574551109 9 
  นางสาวเพชรลดา พลาผล 574551110 10 
  นายธนพล นเรศ 574551111 11 
  นางสาวณัชชารยี ์วงษปิ์ยพฒัน ์574551112 12 
  นายณัฐกานต ์นักฟ้อน 574551113 13 
  นางสาวปาณิสรา สะกลาง 574551114 14 
  นายทศพล ธาตเุหล็ก 574551115 15 
  นางสาวมณฑกาญน ์ผ่องคาํพนัธุ ์574551116 16 
  นายเมธา เภากลิน่ 574551117 17 
  นางสาวรตัตยิา วงษเ์อีย่ม 574551118 18 
  นายวรพจน ์เงนิเอือ้อาํนวย 574551119 19 
  นางสาวทองกวาว ทศันท์อง 574551120 20 
  นางสาววรรณภร พงษธ์นจริายุส 574551121 21 
  นางสาววรญัญา จารวีชัระ 574551122 22 
  นางสาววลยัพร ตูส้าํราญ 574551123 23 
  นายศรณัย ์ใจเอือ้ย 574551124 24 
  นางสาวสาวนีิ ขนุพลิกึ 574551125 25 
  นายอสิระ นุ่มสนิท 574551126 26 
  นางสาวไอรนิ บษุรา 574551127 27 
  นางสาวธนัชญา กาํมณี 574551128 28 
  นางสาวณัฐจริาพร ปลัง่ตระกลู 574551129 29 
  นางสาวณัฐรกิา สวนสมยั 574551130 30 
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ลายมอืชือ่ ชือ่ - นามสกลุ รหสันกัศกึษา ที ่
  นางสาวนภาพร นามงาม 574551131 31 
  นายปิยวฒัน ์เทยีนวนัวสิาข ์574551132 32 
  นางสาวทพิยส์ดุา นุชนาท 574551133 33 
  นายรุง่โรจน ์พวงมาล ี574551134 34 
  นางสาวนงลกัษณ ์ชาํนิยนต ์574551135 35 
  นางสาวเพ็ญนภา แสงฉาว 574551136 36 
  นางสาวนุชพร สงัวรกจิโสภณ 574551137 37 
  นายบรรณวชิญ ์อดุมศกัดิ ์574551138 38 
  นายปฏภิาณ ป่ินแกว้ 574551139 39 
  นายมณเฑยีร ลาภโสภา 574551140 40 
  นางสาวใยแกว้ ศรเีหรา 574551141 41 
  นางสาวมนิตรา มั่นคง 574551142 42 
  นางสาวกญัญาภทัร อมเครอื 574551143 43 
  นางสาววาสนา หอมยามเย็น 574551144 44 
  นายวริยิะ สจุนิดาวฒัน ์574551145 45 
  นางสาวศศธิร ไทยงามศลิป์ 574551146 46 
  นางสาวสชุาดา สวา่งศร ี574551147 47 
  นางสาวสวุมิล ชืน่แสงจนัทร ์574551148 48 
  นายวรีะชยั ทรงปาญาต ิ574551149 49 
  นายเอกภพ นิธากรณ ์574551150 50 
  นางสาวศรญัญา เกตกุร 574551151 51 
  นางสาวณัฐณิชา จเูจยีม 574551152 52 
  นางสาวปาณิสรา อดศิยัยิง่ 574551153 53 
  นางสาวสกุฤตา วรวฒันานนท ์574551154 54 
  นายยุทธนา โนรสีมบตั ิ574551155 55 
  นางสาวธญัญรตัน ์ณรงคพ์รพนัธ ์574551156 56 
  นางสาวอภฤิด ีโชคราช 574551157 57 
  นายเดชนรากร รุง่สวุรรณ ์574551158 58 
  นางสาวเสาวลกัษณ ์ศรอีนุรกัษ ์574551159 59 
  นางสาวไอรนิ สวา่งเมฆ 574551160 60 
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  นายณัฐพล กากะนิก 574551161 61 
  นางสาวกนกวรรณ แชม่ชอ้ย 574551162 62 
  นางสาวปาจรยี ์หงษท์อง 574551163 63 
  นายกมลวชิ รตันธ์นดล 574551164 64 
  นายทศพล เชาวเ์ฉียบ 574551165 65 
  นายดาํรหิ ์แซล่ี ้574551166 66 
  นายธนณัฏฐ ์แพทยไ์ชโย 574551167 67 
  นางสาวปารชิาต ิชเูชดิ 574551168 68 
  นางสาวสราล ีโพธิง์าม 574551169 69 
  นางสาวปวณีา เนตรสวุรรณ ์574551170 70 
  นางสาววริญัชนา บรบิรูณ ์574551171 71 
  นายกฤษดา พวัพริณุ 574551172 72 
  นางสาวเจนจริา เขมากโรทยั 574551173 73 
  นางสาวมทัธณีิ แซต่ัน๊ 574551174 74 
  นางสาวนฤมล เข็มอทุา 574551175 75 
  นางสาวฤทยั อศัวพรเกษม 574551176 76 
  นางสาวณัฐธณีิย ์รจุไิชยวฒัน ์574551177 77 
  นางสาวจนิตนา แซต่ัง้ 574551178 78 
  นางสาววนัอกัษร พรหมดว้ง 574551179 79 
  นายศกัดิช์ยั คาํคลอ้ย 574551180 80 
  นายมารวย เลา้อรณุ 574551181 81 
  นางสาวพจิติรา ทองคาํ 574551182 82 
  นางสาวอารยา สขุพนัธุ ์574551183 83 
  นางสาวรตริตัน ์ศรเีกษม 574551184 84 
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